SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR
DO CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2010.

1

Aos trinta (30) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e dezessete

2

minutos (14:17) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do

3

Diretor em Exercício do CAJ, Prof. João Batista Pereira Cabral, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana

4

Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Alessandra Daflon dos Santos,

5

Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Profª.

6

Cristiane José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal,

7

Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso

8

de História; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Gecirlei Francisco

9

da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de

10

Engenharia Florestal; Profª. Luciana de Oliveira Berreta, representando a Coordenação do Curso de Ciência

11

da Computação; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas;

12

Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, Vice-Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Prof.

13

Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do

14

Curso de Letras; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Edgar Alain

15

Collao Saenz, representante dos professores adjuntos. Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares,

16

representante dos professores assistentes; Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Prof. Dimas

17

Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia. Os Servidores: Calixto Júnior de

18

Souza, Marcos Humberto Silva de Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos,

19

representando os servidores técnico-administrativos. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou

20

abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Primeiro Informe: REUNI – O Presidente

21

informou que a comissão do REUNI virá até Jataí na primeira semana de agosto para reunir com o conselho,

22

pois eles acham que o curso de Geografia não tem demanda e também que os cursos de Química e Estatística

23

não tem demanda, então no mês de agosto ele virão para definir algumas questões do REUNI. Segundo

24

Informe: Obras – O Presidente informou quanto as obras atrasadas, ele disse que a WWA irá voltar e

25

continuar as obras e isso foi definido entre o CEGEF e a empresa. Terceiro Informe: Prédio Educação

26

Física (Av. Rio Verde) – O Presidente informou que o Reitor encaminhará o memorial descritivo ainda hoje,

27

para que possa ser negociado com a Prefeitura e se for necessário o Reitor virá até Jataí para a negociação.

28

Neste momento o Prof. Edésio Fialho dos Reis solicitou a participação de um representante dos professores

29

associados no Conselho Diretor e disse que tem que abrir o processo eleitoral e deve ocorrer em agosto ou

30

setembro. Quarto Informe: Processo Eleitoral CONSUNI/CEPEC – O Presidente informou que os alunos

31

do CAJ: Flávio Freire Poncioni – Curso de Direito (titular) e Rodrigo Alberto Lopes – Curso de Medicina

32

Veterinária (suplente) foram eleitos em primeiro lugar para representar o CAJ no CONSUNI. Segundo

33

Ponto da Pauta: SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO

34

(DOUTORADO): Profª. Cristiane Souza Borzuk - do Interesse do Curso de Psicologia, relatado pela

35

Comissão do Conselho Diretor, relato lido pelo Presidente do Conselho com o parecer favorável. Em
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36

discussão e em seguida em votação a solicitação foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos.

37

Terceiro Ponto da Pauta: SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO

38

CIENTÍFICO NO EXTERIOR: Profª. Isa Mara Colombo Scarlati Domingues – do Interesse do Curso

39

de Pedagogia, relatado pela Comissão do Conselho Diretor, relato lido pelo Presidente do Conselho com o

40

parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação a solicitação foi aprovada com o registro da

41

unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Solicitação de autorização para substituição de

42

Professor no Curso de Especialização em Avaliação de Prescrição de Exercícios Físicos para

43

Populações Especiais/CAJ/UFG, relatado pelo Presidente do Conselho. Em discussão e em seguida em

44

votação a solicitação de substituição do Prof. Carlos Alexandre Molina Fernandes pelo Prof. Roberto Borges

45

Filho, na ministração da disciplina Condicionamento Físico aplicada à aptidão física relacionada à saúde, no

46

Curso de Especialização em Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos para Populações Especiais, do

47

Campus Jataí/UFG foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Os próximos dois pontos foram

48

relatados em bloco: Quinto Ponto da Pauta: Processo 23070.007058/2010-36 – Unidade Concurso

49

Resultado – Área: Esporte e Estágio – do Interesse do Curso de Educação Física; Sexto Ponto da Pauta:

50

Processo 23070.007062/2010-02 – Unidade Concurso Resultado – Área: Doenças Infecciosas dos

51

Animais Domésticos e Saúde Pública – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária. Em discussão e em

52

seguida em votação os resultados foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Sétimo Ponto

53

da Pauta: Apreciação da Minuta de Manifesto à Reitoria UFG – A primeira alteração no documento foi a

54

correção do sobrenome da Profª. Sandramara Matias Chaves, em seguida a Profª. Alessandra Daflon dos

55

Santos disse que os problemas são do CAJ e o CAJ deveria gerir isso e depois o que não resolver aí sim

56

encaminha para a Reitoria. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que o CAJ é

57

diferente das outras unidades, pois nenhuma outra unidade da UFG tem tantas áreas são vinte cursos

58

totalmente diferentes, disse ainda que deve sim mostrar para a Reitoria os problemas que temos. O

59

Presidente disse que concorda com a Profª. Alessandra, mas acha que deve também passar para Goiânia e

60

que ele, depois que assumiu a direção sempre encaminha os problemas para Goiânia. O Prof. Raimundo

61

Agnelo Soares Pessoa disse que aqui tem muitos problemas como, por exemplo: não tem ninguém para fazer

62

a reserva do auditório, recursos audiovisuais, informática, enfim vários problemas. O Prof. Gecirlei

63

Francisco da Silva disse que deve encaminhar para a reitoria, pois os problemas ocorrem por falta de gestão

64

de lá. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que acha que deve destacar o que não quer no documento. O

65

Prof. Ari Raimann disse que o Reitor tem as responsabilidades e o conselho está cobrando agilidade e pediu

66

para acrescentar que a Unidade Riachuelo tem problemas com iluminação e limpeza. A Profª. Vera Lúcia

67

Dias da Silva Fontana disse que a maioria dos problemas que temos hoje, foram semeados por nós e estamos

68

colhendo isso, disse ainda que o CAJ tem que ter um regimento. Após esse momento o documento foi lido

69

em sua totalidade e foram feitas as alterações necessárias (informo que o documento corrigido será anexado

70

a esta ata), depois de realizadas as alterações o documento foi colocado em votação e foram registrados 17

71

(dezessete) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 3 (três) abstenções. Oitavo Ponto da Pauta: Divisão de

72

salas de aula para o segundo semestre Unidade Jatobá – O Presidente disse que a sala dezenove foi

73

solicitada pelos cursos de Enfermagem e Fisioterapia e para atendê-los será necessário usar a central nova.

74

Quanto a iluminação ele disse que o plano A é que a linha asfaltada fique pronta e caso não fique o plano B é
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75

garantir uma iluminação aérea para que os alunos possam chegar até a central de aulas. Após várias

76

discussões o Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que estão fazendo plano de ocupação de um local

77

que não está pronto. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que tem dificuldades para entender a

78

planilha de ocupação de salas do noturno e que até hoje ela não tem essa planilha. O Prof. Wagner Gouvêa

79

dos Santos disse que hoje vai votar a questão da sala dezenove para a fisioterapia e enfermagem e que o

80

curso de Biomedicina está com três professores que não tem salas, então ele solicitou uma sala para atender

81

pelo menos quatro professores. O Presidente disse que tem uma sala na central número dois, mas não tem

82

internet e que a intenção é que todos os professores fiquem na sala que sobrar sem divisão de cursos e disse

83

ainda que essa decisão terá validade até que o novo diretor assuma o CAJ, pois a anova direção pode mudar a

84

questão. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal sugeriu que faça o pedido de duas salas do prédio da pós-

85

graduação emprestadas no período noturno. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares

86

perguntou se não tem como fazer um aditivo junto a empresa que irá reformar a biblioteca para que ela faça

87

também a iluminação. O Presidente respondeu que não, pois o aditivo depende de dinheiro. O Prof. Gecirlei

88

Francisco da Silva disse que o noturno já fez uma prévia das necessidades de salas e que é mais fácil levar

89

internet para a central nova, do que levar os alunos para lá e propôs que ocupe salas na central nova. A Profª.

90

Luciana de Oliveira Berretta perguntou se não seria melhor pedir as duas salas emprestadas. A Profª.

91

Cristiane José Borges disse que primeiro os professores do noturno tem que reunir para fazer a alocação. O

92

Presidente disse que o noturno tem que reunir e pegar o modelo do diurno para acertar a questão. Em seguida

93

o Presidente listou as propostas: Primeira proposta: duas salas da central número um sejam usadas pela

94

coordenação do Curso de Zootecnia e Fisioterapia e a sala dezenove passe para o Curso de Ciência da

95

Computação; Segunda proposta: Que as salas ocupadas na central número um, sejam ocupadas na central

96

número dois com os Cursos de Fisioterapia e Zootecnia e a sala dezenove seja usada pelo Curso de Ciência

97

da Computação. Em votação foram registrados 10 (dez) votos para a primeira proposta, 1 (um) voto para a

98

segunda proposta e 8 (oito) abstenções. O Presidente convocou os coordenadores dos cursos noturnos para a

99

reunião de distribuição das salas na segunda-feira à tarde. Em seguida o Presidente solicitou a inclusão de

100

alguns pontos na pauta: Primeiro: Núcleos livres dos Cursos de Biolodia, Letras, Enfermagem e Fisioterapia;

101

Segundo: dois Processos de Estágio Probatório; e um Projeto de Extensão e Cultura, os conselheiros

102

concordaram com a inclusão dos pontos. Primeira Inclusão: Nono Ponto da Pauta: Núcleos Livres Curso

103

de Biologia: NÚCLEO LIVRE: Artropodolgia – Coordenador: Prof. Jorge Luis Machado Diniz – do

104

Interesse do Curso de Ciências Biológicas; NÚCLEO LIVRE: Padrões Especiais de Macroecologia –

105

Coordenadora: Profª. Levi Carina Terribile – do Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatados pelo

106

Prof.. Samuel Mariano Gislon da Silva. Em discussão e em seguida em votação os núcleos livres foram

107

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Segunda Inclusão: Décimo Ponto da Pauta: Núcleos

108

Livres do Curso de Enfermagem: NÚCLEO LIVRE: Técnicas para falar em público e a aplicabilidade

109

das estratégias de ensino – Coordenadora: Profª. Marise Ramos de Sousa – do Interesse do Curso de

110

Enfermagem; NÚCLEO LIVRE: Políticas Públicas de Saúde– Coordenadora: Profª. Cristiane José Borges –

111

do Interesse do Curso de Enfermagem, relatados pela Profª. Cristiane José Borges. Em discussão e em

112

seguida em votação os núcleos livres foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Terceira

113

Inclusão: Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Núcleos Livres do Curso de Psicologia: NÚCLEO LIVRE:
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114

A Constituição do sujeito feminino no discurso psicanalítico – Coordenadora: Profª. Wilza Assunção Braz –

115

do Interesse do Curso de Psicologia; NÚCLEO LIVRE: Desenvolvimento Humano e Cinema –

116

Coordenador: Prof. Tales Vilela Santeiro - do Interesse do Curso de Psicologia, relatado pela Profª.

117

Alessandra Daflon dos Santos. Em discussão e em seguida em votação os núcleos livres foram aprovados

118

com o registro da unanimidade dos votos. Quarta Inclusão: Décimo Segundo Ponto da Pauta: Núcleos

119

Livres do Curso de Letras: NÚCLEO LIVRE: Língua escrita e identidade – Coordenadora: Profª. Tatiana

120

Franca Rodrigues – do Interesse do Curso de Letras; NÚCLEO LIVRE: Narrativas da contemporaneidade:

121

ficção e testemunho - Coordenadora: Profª. Tatiana Franca Rodrigues – do Interesse do Curso de Letras,

122

relatados pela Profª. Vânia Carmem Lima. Em discussão e em seguida em votação os núcleos livres foram

123

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Quinta Inclusão: Décimo Terceiro Ponto da Pauta:

124

Projeto de Extensão e Cultura: Segunda Corrida/Caminhada para cura do Câncer – Coordenador Prof.

125

Wagner Gouvêa dos Santos, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em

126

votação o projeto foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Sexta Inclusão: Décimo Quarto

127

Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório: Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro e Prof. Fábio

128

Marineli, relatados pela comissão presidida pela Profª. Cecília Nunes Moriera e lido pelo Presidente. Em

129

discussão e em seguida em votação o projeto foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Décimo

130

Quinto Ponto da Pauta: Outros assuntos – O Presidente lembrou os conselheiros sobre a reforma da

131

biblioteca e que o material da biblioteca ocupará quatro salas da central de aulas, disse ainda que o auditório

132

será reformado. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos perguntou sobre os núcleos livres para o segundo

133

semestre, se pode passar algum ad-referendum caso necessário. O Presidente disse que sim. Em seguida a

134

Profª. Alessandra Daflon dos Santos falou do ocorrido na segunda-feira, que tinha um grupo de professores

135

para ir para Goiânia e que o ônibus não tinha condições de viajar, estava muito sujo e que os professores

136

decidiram não ir. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva disse que os professores do seu curso pediram

137

para que ele levasse ao conselho a mesma reclamação e disse que a indignação foi maior devido a três

138

professores terem viajado de Van e estes ainda foram buscados em casa. O Presidente pediu desculpas pelo

139

ocorrido e disse que não foi avisado e que o motorista devia ter ligado para ele no momento da saída, pois

140

houve um erro administrativo e que o responsável pelo evento deveria estar no Campus acompanhando a

141

saída dos dois carros. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa questionou quem era o responsável pelo

142

evento. O Presidente respondeu que era a Profª. Márcia Santos Anjo Reis (Assessora de Graduação). O

143

Presidente disse ainda que a lista dos participantes em eventos deve chegar com uma certa antecedência para

144

que seja possível organizar os veículos. O Presidente disse que no segundo semestre não terá como atender

145

congressos, pois o Campus não tem ônibus e mais uma vez pediu desculpas aos coordenadores pelo ocorrido.

146

O Prof. Ari Raimann disse que tem que haver planejamento, pois esse evento ocorreu fora do calendário. O

147

Presidente disse que no segundo semestre a prioridade de atendimento no transporte serão as aulas técnicas.

148

Nada mais havendo para discutir, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 16:46 horas (dezesseis

149

horas e quarenta e seis minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente

150

ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros

151

presentes à votação e discussão …....................................................................

152

João Batista Pereira Cabral ____________________________________________________
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153

Alessandra Daflon dos Santos__________________________________________________

154

Ana Luísa Aguiar de Castro____________________________________________________

155

Ari Raimann_________________________________________________________________

156

Calixto Júnior de Souza________________________________________________________

157

Cátia Regina Assis Almeida Leal _________________________________________________

158

Cristiane José Borges__________________________________________________________

159

Dimas Moraes Peixinho________________________________________________________

160

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares_____________________________________

161

Gercilei Francisco da Silva______________________________________________________

162

Luciana de Oliveira Berretta_____________________________________________________

163

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________

164

Marcos Humberto Silva de Assis_________________________________________________

165

Michaela Andrea Bette Camara__________________________________________________

166

Raimundo Agnelo Soares Pessoa__________________________________________________

167

Roberto Borges Filho___________________________________________________________

168

Samuel Mariano Gislon da Silva__________________________________________________

169

Vânia Carmem Lima____________________________________________________________

170

Vera Lúcia Dias da Silva Fontana__________________________________________________

171

Wagner Gouvêa dos Santos_______________________________________________________

172

Wendy Carniello Ferreira ________________________________________________________

173

Wesley Carmo Ramos___________________________________________________________

174

Zilda de Fátima Mariano_________________________________________________________

175

Marinalva de Oliveira Teixeira_____________________________________________________
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